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Skupaj s pomladjo se prebudijo tudi pomladni sejmi na Celjskem 
sejmišču. Letos bomo tako že 5-ič tradicionalno pozdravili Festival kave 
Slovenija. Trije dnevi svetovnih trendov v svetu kave, ki bodo zadovol-
jili še najbolj gurmanskega ljubitelja kave. Spoznajte speciality kave, 
kave najvišje kakovosti, ponudbo v lokalih, kava to-go in kava doma. 
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C FESTIVAL KAVE SLOVENIJA
Načrt sejmišča: 

proizvajalci in ponudniki kave
mikropražarne kave
ponudniki opreme in tehnologij za predelavo kave
proizvajalci, zastopniki in prodajalci
kavnih avtomatov in opreme
ponudniki dodatkov za pripravo
kave za profesionalno in domačo rabo
ponudniki opreme za kavarne in bare

kavarne in bari
trgovine s kavo, čaji na debelo in drobno
 ponudniki kavne kozmetike
ponudniki kulinaričnih dobrot
izobraževalne ustanove
ponudba različnih vrst čaja
pripomočki in oprema za pripravo čaja
dodatki za pripravo čaja

ZAKAJ NE SMETE MANJKATI?
Sejemska statistika 2019

KER JE VSAKO LETO BOLJŠI.
88 % razstavljavcev je lanski sejem ocenilo za 
boljšega ali enako dobrega kot preteklo leto.

NAJVEČJA KUPNA MOČ OBISKOVALCEV 
84 % obiskovalcev v starostni skupini 26-60 let
Več kot 21.000 obiskovalcev na sejmišču.

KER ZADOVOLJSTVO VRAČA IN PONOVNO VABI.
Več kot 83 % razstavljavcev je zadovoljnih z obiskom in 75 % jih je 
že potrdilo letošnjo udeležbo. Ponoven obisk sejma je potrdilo 
tudi okoli 90 % obiskovalcev.

KER BOSTE PROMOVIRALI PODJETJE IN PRODALI VEČ.
Razstavljavci kot največje prednosti predstavitve na sejmu izpostavljajo 
     promocijo podjetja kot celote
     veliko število obiskovalcev

84%

   oseben stik s strankami
   povečana prodaja v času sejma

RAZSTAVLJAVCI

OBISKOVALCI

75 %

90 %

V istem terminu na sejmišču tudi 25. sejem Flora,
19. sejem Poroka, 16. Altermed,
43. ApiSlovenija in 5. Kulinart.

Splača se vedeti! S prijavo do 16. decembra 2019 si zagotovite 
nižje cene razstavnega prostora.
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